
 

 

Az MVGYOSZ Louis Braille emlékérmese 2008 

évben 
 

Rózsa Dezső 
 

Rózsa Dezső iskoláit Tótkomlóson, Budapesten és Debrecenben végezte. A hatvanas 

évek végén került kapcsolatba az akkor még Vakok és Csökkentlátók Szövetsége Hajdú-

Bihar megyei szervezetén belül működő országos hírű kultúrcsoporttal amellyel klasszikus 

vidám jeleneteket, különböző tréfás írásokat megtanulva járták az országot. Műsoraik 

általában a sorstársaknak készültek, de látók előtt is bizonyíthatták tehetségüket. 

Rózsa Dezső a Fehér Bot Alapítvány kulturális segítőjeként nemcsak Debrecenben, 

hanem a környékbeli településeken is szervezett különböző műsorokat. Ezt a 

tevékenységét immár 38 éve folytatja. Országos küldöttként több bizottságban is 

dolgozott, így az üdültetési és Braille-emlékérem, valamint az akkori ellenőrző 

bizottságban is.  

Miks Máriával és Lak Istvánnal 1992 októberében – az Országos Szövetség kiadásában – 

létrehozta a vak és gyengénlátó költők és írók antológiáját, „Óda a fényhez” címmel. Az 

ebből készült irodalmi összeállítással az ország szinte minden nagyobb városában 

hirdették a sorstárs irodalom létjogosultságát. Jártak Csíkszeredán, Gyimesfelsőlokon és a 

Vajdaságban is ezzel a műsorral. 

1989–2000 között több országos vetélkedőt szerveztek. „Hogy súlya legyen a szónak” 

címmel Miks Máriával országos műveltségi játékokat szervezve jutottak el az „Itthon 

vagyok” irodalmi összeállítás bemutatójához, ami nagy  sikert aratott. Rózsa Dezső 

létrehozója és szervezője volt különböző, az átalakulást szolgáló megyei programoknak, 

rendezvényeknek, a nagysikerű mesemondó versenyeknek, az országos Csokonai 

vetélkedőnek is 2004-ben. 

Debrecenben egy közösségi rádió, a „Szól a Rádió” indulásával lehetősége nyílt arra, 

hogy más területen is kipróbálja magát. Így kezdődött  az „Ez a város a miénk” és „A 

Városháza, a város háza” című sorozata. Rózsa Dezső 2006 novemberében egy új 

sorozatot indított „Taigetosz szélén” címmel. Ebben a műsorban olyan civil szervezeteket 

szólaltatott meg, amelyek a valamilyen tartós sérülést szenvedett emberek közösségét 

tömörítik és olyan szervezeteket mutatott be, amelyek a társadalom perifériájára szorult 

polgárok életén igyekeznek segíteni.  

Helen Keller születésének 125. évfordulója emlékére dr. Szabó Miklós felkérése alapján, 

Holba Andrea szerkesztésében irodalmi emlékműsort készítettek.  

Az MVGYOSZ Elnöksége 2006 novemberében bízta meg Rózsa Dezsőt egy olyan 

múzeum létrehozásával, amely bemutatja majd  a látássérültek 100 éves múltját a 

Szövetség megalakulásának centenáriuma alkalmából, 2018-ban.  

Rózsa Dezső csaknem négy évtizedes fáradozásával elévülhetetlen érdemeket szerzett a 

vakügy szolgálatában. 
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